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Sześć ofert wpłynęło w związku z ogłoszonym przez miasto przetargiem na przebudowę
pierwszej części alei Niepodległości, jednej z ważniejszych arterii Świdnicy. Remont obejmie odcinek od pl. Wolności do skrzyżowania ul. 8 Maja.
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Strażacy ochotnicy
pomagają seniorom

Tu znajdziesz
biuletyn
▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska
▪ Urząd Miasta
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka
▪ Szpital LATAWIEC
▪ Przychodnia MEDYK
▪ Przychodnia BHMED
▪ Przychodnia ARSMEDICA
▪ Przychodnia MEDI-LAB
▪ Przychodnia OSTEON
▪ Przychodnia ESKULAP
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,
Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej
Karolina w Jaworzynie Śl.

foto: OSP Świdnica
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Strażacy z OSP Świdnica pomagają świdnickim seniorom w zapewnionym przez miasto, bezpłatnym
transporcie z domu do przychodni
zdrowia, gdzie są szczepieni przeciwko COVID-19.
Przypominamy, że uruchomiona została specjalna infolinia pod numerem
telefonu: 74/856 28 68. Jest ona aktywna
od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8:00 do 15:00. Po zarejestrowaniu
się w centralnym systemie e-rejestracji i wyznaczeniu terminu szczepienia,
należy zadzwonić, aby ustalić szczegóły transportu. W Świdnicy wyznaczono
osiem punktów szczepień:
▪ Ars Medica, ul. Konopnicka 4
▪ KOLMED, ul. Kolejowa 8
▪ Beata Trzcińska-Larska, ul. Kopernika 34A
▪ BHMED, ul. Strzelińska 6
▪ AR-VITA, ul. Kliczkowska 37
▪ MEDYK, ul. Gdyńska 25A
▪ ESKULAP, ul. Zamenhofa 47
▪ Mieszko, ul. Mieszka I 10

DG

Transport odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego

W Świdnicy powstaje Rada ds. Równego Traktowania
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska chce powołać w
mieście Radę ds. Równego Traktowania i zaprasza mieszkańców, a także
organizacje pozarządowe oraz miejskie jednostki do udziału w tym projekcie. Podstawowym celem działania
nowego organu byłoby wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań
na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania
dyskryminacji na poziomie lokalnym.
Utworzenie w Świdnicy Rady ds.
Równego Traktowania jest odpowiedzią na zwiększoną częstotliwość po-

dejmowanych prób różnorodnej dyskryminacji opartej na uprzedzeniach
rasowych, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii i sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionie. – W
Świdnicy nie ma zgody na jakąkolwiek
dyskryminację czy nietolerancję, niezależenie od tego jakie jest jej podłoże
– płeć, wiek, rasa czy orientacja seksualna. Zachęcam wszystkich dla których
bliskie są takie wartości, jak równość,
wolność, solidarność i szacunek, do
udziału w pracach nowej rady – mówi
Beata Moskal–Słaniewska, prezydent
Świdnicy.

Deklaracje uczestnictwa w radzie
należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58100 Świdnica, lub e-mailem na adres:
um@um.swidnica.pl w terminie do 26
lutego. Rada ds. Równego Traktowania
w Świdnicy składać będzie się z 12 osób.
Ich praca odbywać będzie się na zasadach społecznych, czyli bez pobierania
wynagrodzenia. Pierwsze posiedzenie
nowego organu planowane jest do końca marca tego roku. Podobne organy
doradcze powstały w takich miastach
jak Gdańsk, Kraków czy Bydgoszcz.
oprac.

Nowe obostrzenia wchodzą w życie
Rząd zdecydował się na warunkowe otwarcie hoteli, kin, teatrów,
basenów czy stoków narciarskich.
Nadal zamknięta pozostaje natomiast branża gastronomiczna oraz
fitness. – Mamy kruchą stabilizację.
Nie możemy pozwolić sobie na szerokie luzowanie obostrzeń – stwierdził
premier, Mateusz Morawiecki. Nowe
zasady obowiązują od 12 do 26 lutego.
– Od wielu tygodni obserwujemy
swego rodzaju stabilizację zakażeń
koronawirusem. Liczba zgonów jest
jednak niepokojąca. COVID-19 nadal
zbiera żniwa. Dlatego możemy mówić
tylko o kruchej stabilizacji – tłumaczył
podczas konferencji prasowej premier
Morawiecki. – Nie możemy pozwolić
sobie na szerokie luzowanie. WidziWYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 74 640 09 38, 576 767 970

my, co dzieje się u naszych sąsiadów
w Unii Europejskiej. Powrót do całkowitej normalności byłby przedwczesny.
To, co proponujemy, będzie działaniem
warunkowym. – Otwieramy kina, teatry, filharmonie i opery. Wszystko to
na najbliższe 14 dni. Nowe obostrzenia pozwalają nam także na otwarcie
miejsc rekreacji na świeżym powietrzu.
Otworzymy też baseny i stoki narciarskie. Apelujemy, by zachowywać odpowiedzialność i reżim sanitarny – tłumaczył wicepremier Piotr Gliński.
Obostrzenia obowiązujące
od 12 do 26 lutego:
2 Hotele – dostępne dla wszystkich
przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki
REDAKTOR NACZELNY:
Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Daniel Gębala,
Justyna Cader

serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte)
2 Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń
kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji
2 Otwarte baseny. Aquaparki nadal
będą nieczynne
2 Stoki narciarskie otwarte
2 Otwarte boiska zewnętrzne, korty
itp. – wznowiony amatorski sport na
świeżym powietrzu
2 Siłownie nadal zamknięte
2 Restauracje, tak jak do tej pory, mogą
wydawać posiłki na wynos i na dowóz
DG
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REKLAMA I MARKETING
Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl
marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512
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ODDZIAŁ POLIGRAFIA,
DRUKARNIA W SOSNOWCU
Nakład: 19.000 egz.

Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń,
nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
a także policja i Straż Miejska.
Jak co roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do mieszkańców Świdnicy z apelem o wrażliwość
i reagowanie na sytuacje zagrażające
zdrowiu lub życiu osób wymagających
wsparcia, narażonych na działania niskich temperatur. Informacje o osobach bezdomnych, przebywających w
ogródkach działkowych, zniszczonych

budynkach bez ogrzewania, na klatkach
schodowych, mieszkańcy mogą przekazywać, również anonimowo, całą dobę
do Straży Miejskiej pod numerem alarmowym 986. Należy także reagować
wtedy, gdy osoby te są pod wpływem
alkoholu. Można także kontaktować
się z policją za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
MOPS apeluje, by mieszkańcy Świdnicy
zwracali baczniejszą uwagę i pomagali
swoim sąsiadom, jeśli mają taką możliwość. Informacje o osobach, które nie
są w stanie samodzielnie zabezpieczyć
swoich potrzeb (chodzi szczególnie o
osoby starsze czy samotne czy z niepełnosprawnością) można przekazywać
w godzinach 8.00 – 15.00 do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej 74 640-2888, 74 640-28-89. – Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie
marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę
naszych możliwości. Nasza wrażliwość
na drugiego człowieka i życzliwa postawa mogą uratować komuś życie. Przekazanie informacji pracownikom służb
społecznych pozwoli na zorganizowanie
pomocy, która może zapobiec tragicznym
w skutkach zdarzeniom – apelują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy.

DZIAŁKI
ROLNE

 OPOCZKA - pow. 3,11 ha
 BURKATÓW - pow. 4,72 ha
 BURKATÓW - pow. 3,027 ha
 BOJANICE - pow. 3,98 ha
 BYSTRZYCA GÓRNA
- pow. 1,72 ha, 1,70 ha,
2,28 ha, 7,51 ha

tel. kontaktowy 600 374 775

DZIAŁKI
BUDOWLANE
 Bystrzyca Górna
- pow. 5200m/0,52 ha

tel. kontaktowy 600 374 775

mojaswidnica.pl

reklama

Daniel Gębala

Straż Miejska regularnie kontroluje miejsca, w których mogą przebywać bezdomni

reklama

reklama

foto: D. Gębala

Większość z nas jest odpowiednio
przygotowana do zimy. Są jednak też
tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje
losowe nie poradzą sobie ze skutkami mrozów. Nie bądźmy obojętni,
gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie
marzną ludzie. Pomóżmy w miarę naszych możliwości. O czujność i
reakcję w takich sytuacjach apeluje

SPRZEDAM

reklama

Nie bądźmy obojętni!
Trwa akcja „Zima”
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Są chętni do przebudowy
alei Niepodległości

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Sześć ofert wpłynęło w związku z ogłoszonym przez miasto przetargiem na przebudowę
pierwszej części alei Niepodległości, jednej z ważniejszych arterii Świdnicy. Remont obejmie odcinek od pl. Wolności do skrzyżowania ul. 8 Maja. Planowany termin zakończenia
prac to późna wiosna 2022 roku. Najniższa oferta opiewa na ok. 5 milionów 800 tysięcy
złotych. Na realizację inwestycji zarezerwowano 8 mln zł.

Oferty zostały złożone przez konsorcjum wykonawców: HYPMAR Hypta Mariusz (lider) i Marel Bruk Tomasz
Marel (partner) na kwotę 6 198 000 zł;
konsorcjum wykonawców: Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (lider) i Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „STAŃCZYK” Sp. Jawna
(partner) – 6 490 576,62 zł; Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
„DROG – ZIEM” – 7 492 287,68 zł; Polskie
Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana – 5 873 954 zł; ZBYLBRUK Sp. z
o.o. Sp. komandytowa – 6 987 376,92 zł;
konsorcjum wykonawców: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe
„COM-D” Sp. z o. o (lider) i Jeleniogórskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. (partner) – 7 894 513,93 zł.
Teraz rozpocznie się analiza złożonych dokumentów. Wyłoniony wykonawca rozpocznie prace w maju. Aleja
Niepodległości jest jedną z ważniejszych
arterii Świdnicy, pozostającą pod zarządem województwa. Jej przebudowa jest
inwestycją oczekiwaną od lat przez wielu
mieszkańców. Na mocy porozumienia z
zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i
Kolei miasto wzięło na siebie ciężar prac
przygotowawczych przebudowy tej drogi.
Ze względów logistycznych i finansowych
zadanie podzielone zostało na III etapy.
Pierwszy z nich obejmie odcinek od placu
Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. W
kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z pl. 1000-lecia do
ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim etapie
pozostanie do zrealizowania fragment do
skrzyżowania z placem Grunwaldzkim.
Planowane zmiany zakładają nie tylko
przebudowę jezdni, chodników i budowę
dróg rowerowych, ale też uporządkowanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy,
wymianę całej infrastruktury technicznej
drogi, przebudowę sygnalizacji świetlnej
oraz oświetlenia ulicznego, w tym budowę doświetlenia przejść dla pieszych. Niezwykle ważnym elementem projektu jest
również zieleń uliczna, nawiązująca do
uwarunkowań historycznych. Wykonane
także zostaną wszystkie niezbędne prace
przez gestorów sieci.
oprac.

Przebudowa alei Niepodległości to jedna z kluczowych miejskich inwestycji

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.
Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363 ze zmianami) Starosta
Świdnicki zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2021
roku na wniosek Pana Mariusza Szyrner działającego
z pełnomocnictwa Burmistrza Strzegomia zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi
gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu” w ramach zadania
inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w
Strzegomiu km 0+000,00 - 0+409,90”
Jak wynika z art. 12 ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych „decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział
nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie
podziału nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów
w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości”.
Starosta Świdnicki w drodze decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do
wniosku projekt budowlany.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej
wymienionych działkach:
1. działki Nr 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1086, 1087
i 1088, AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka
ewidencyjna: Strzegom - miasto
2. działki Nr 844 i 930, AM-26, obręb 0003-Śródmieście Nr 3,
jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto
Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział
następujących działek:
1. działka Nr 1032, AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3,
jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto
po podziale powstaną działki Nr 1032/1 i 1032/2, AM-25,
obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka ewidencyjna:
Strzegom - miasto pod inwestycję przeznaczona jest działka
Nr 1032/2, AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka
ewidencyjna: Strzegom - miasto
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2. działka Nr 1086, AM-25, obręb 0003-Śródmieście
Nr 3, jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto
po podziale powstaną działki Nr 1086/1 i 1086/2,
AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka
ewidencyjna: Strzegom - miasto pod inwestycję
przeznaczona jest działka Nr 1086/1, AM-25, obręb
0003-Śródmieście Nr 3, jednostka ewidencyjna:
Strzegom - miasto
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod
inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 1033, 1034, 1035, 1036, 1087 i 1088, AM25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka ewidencyjna:
Strzegom - miasto
2. działki Nr 844 i 930, AM-26, obręb 0003-Śródmieście Nr 3,
jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, które staną się własnością
Gminy Żarów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, których użytkowanie wieczyste
wygaśnie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy
Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym
wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w
Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - pokój
118, Nr tel. 74 850 04 97 oraz składać ewentualne uwagi
i wnioski na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty
opublikowania niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie
zostaje podane do publicznej wiadomości w Urzędzie
Miejskim w Żarowie oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy - www.
bip.powiat.swidnica.pl. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020
roku, poz. 1363 ze zmianami) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 roku, poz. 256 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM
że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 08 lutego 2021
roku, Nr 177/2021 udzielił Burmistrzowi Miasta
Żarów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic Wiosenna,
Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową
skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa
i Pogodna w Żarowie”
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej
wymienionych działkach:
1. działki Nr 519/3, 520, 558, 559, 570, 583, 593 i 953/1,
AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów
- miasto
2. działki Nr 177, 188/1, 209 i 243, AM-9, obręb
0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - Miasto
3. działka Nr 389, AM-14, obręb 0001-Żarów, jednostka
ewidencyjna: Żarów - miasto
Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział
następujących działek:
1. działka Nr 953/1, AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka
ewidencyjna: Żarów - miasto
po podziale powstaną działki Nr 953/4 i 953/5, AM-8, obręb
0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych
pod inwestycję, które nie podlegają
podziałowi:
1. działki Nr 519/3, 520, 558, 559, 570, 583,
i 593, AM-8, obręb 0001-Żarów, jednostka
ewidencyjna: Żarów - miasto
2. działki Nr 177, 188/1, 209 i 243, AM-9, obręb
0001-Żarów, jednostka ewidencyjna: Żarów - Miasto
3. działka Nr 389, AM-14, obręb 0001-Żarów, jednostka
ewidencyjna: Żarów - miasto
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, które staną się własnością
Gminy arów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej stanie się
ostateczna:
nie dotyczy
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, których użytkowanie
wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie
się ostateczna:
nie dotyczy
Informuję, że strony postępowania mogą się zapoznać
z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii
Skłodowskiej - Curie 7 (pokój Nr 118). Zawiadomienie
zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze
obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i na stronach
internetowych: Starostwa Powiatowego w Świdnicy
i Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zgodnie z art. 49
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie stron postępowania uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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Odszedł
Jan Górski

Pogrzeb odbył się z udziałem wojskowej asysty honorowej

Większość swojego życia poświęcił na walkę o wolną ojczyznę.
Był zaangażowany w pracę w związkach niepodległościowych, kombatanckich i żołnierskich. W sobotę
30 stycznia na cmentarzu przy Alei
Brzozowej spoczął zasłużony dla
miasta Świdnicy, ppłk. Bogdan Zdrojewski.
Ppłk Bogdan Zdrojewski, ps. „Marek”, urodził się 6 października 1932
roku w Warszawie. W latach 1951-1952
działał na terenie Świdnicy w założonej
przez siebie antykomunistycznej organizacji niepodległościowej „Szturmówka”. W kwietniu 1952 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa. W styczniu 1953 roku

skazany na piętnaście lat więzienia. W
lipcu 1961 roku zwolniony warunkowo,
z zastosowaniem pięcioletniego nadzoru kuratorskiego. Do końca lat 70.
ubiegłego wieku inwigilowany przez
komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Zasłużony w podtrzymywaniu
tradycji niepodległościowej oraz upowszechnianiu wiedzy o powojennej
konspiracji antykomunistycznej. Był
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Orderu Krzyża Niepodległości, Medalem Pro Bono Poloniae oraz innymi
odznaczeniami. Podpułkownik Bogdan Zdrojewski zmarł 24 stycznia 2021
roku. Miał 88 lat.
DG

W ostatniej drodze śp. Janowi Górskiemu towarzyszyła rodzina, przyjaciele oraz dawni współpracownicy i podopieczni

„A kiedy schyłek nadchodzi
i rozliczeń czas wszelakich
pamiętaj o wdzięczności
to, pięknie kończy.”
Fragment wiersza „Droga przez życie” Jan Górski

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Jana Górskiego

,

uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”,
radnego miejskiego trzech kadencji, członka Zarządu Miasta,
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
oraz Młodzieżowego Domu Kultury,
wieloletniego prezesa zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego,
niezwykle cenionego pedagoga, muzyka oraz poety.
Całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia w tych trudnych chwilach.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy
reklama

foto: D. Gębala

Był niezwykle cenionym
Miejskiej i członek Zarządu
pedagogiem, muzykiem oraz
Miasta Świdnicy. Aktywpoetą. Rodzina, przyjaciele
nie działał przy tworzeniu
oraz najbliżsi w czwartek
Szkoły Podstawowej nr
4 lutego pożegnali Jana
1 na Zawiszowie, a późGórskiego, dawnego dyniej kompleksu obiektów
rektora Młodzieżowego
sportowych.
Piastował
Domu Kultury i Szkoły
funkcję dyrektora MłoPodstawowej nr 4.
dzieżowego Domu Kultury,
Jan Górski był wychodbającego o wszechstronny
wawcą młodzieży, założyrozwój placówki i współprzeszłości Jan Górski został
cielem zespołów muzycz- W
pracę międzynarodową.
odznaczony tytułem zasłużonych i chórów, kompo- nego dla miasta Świdnicy
W 1986 roku powołany
zytorem, społecznikiem,
na stanowisko dyrektora
radnym Rady Miejskiej w Świdnicy oraz
Szkoły Podstawowej Nr 4, której bucenionym dyrektorem. W swoim bogadową i rozwojem kierował przez wiele
tym życiorysie pełnił wielorakie funklat. Jan Górski był kompozytorem wiecje. Był aktywnie działającym członkiem
lu utworów, jak choćby hymny szkół, a
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
jako kompozytor-pedagog wykształcił
przez wiele lat piastując funkcję preuczniów, którzy z powodzeniem kształzesa zarządu. Był wieloletnim członcili się dalej na wyższych uczelniach. Za
kiem zarządu Towarzystwa Wiedzy
swoje zasługi został odznaczony SrebrPowszechnej, członkiem Towarzystwa
nym Krzyżem Zasługi, Brązowym KrzyPrzyjaciół Dzieci, PCK i LOP, członkiem
żem Zasługi, Medalem Komisji Edukazarządu Świdnickiego Towarzystwa
cji Narodowej i Zasłużonego Działacza
Muzycznego. Od 2005 roku był członKultury, Złotą Odznaką ZNP. Jan Górski
kiem Rady Muzeum Dawnego Kupieczmarł 30 stycznia. Miał 73 lata.
DG
twa w Świdnicy. Wieloletni radny Rady

foto: D. Gębala

Ostatnia droga
ppłk. Bogdana Zdrojewskiego
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Drogowcy walczą
ze skutkami zimy
Intensywne opady śniegu i niska temperatura sprawiają, że warunki drogowe są bardzo
trudne. Na baczności muszą się mieć zarówno kierowcy jak i piesi. Na ulicach Świdnicy bez
przerwy pracuje 11 specjalnych pojazdów odpowiedzialnych za odśnieżanie ulic i chodników.
- Musimy dostosować chęci do
możliwości, a możliwości do budżetu.
Gdybyśmy chcieli utrzymywać wszystkie świdnickie drogi w dobrym stanie
w całym sezonie zimowym, to moglibyśmy zapomnieć o innych inwestycjach
w roku kalendarzowym. Zima pochłania potężne pieniądze. Dobowy koszt w
Świdnicy oscyluje w granicach 40-70
tysięcy złotych w zależności od rozmiaru i rodzaju działań. Uszorstnianie
nawierzchni kosztuje trochę mniej, a
gdy opłużamy i uszarstniamy, to musimy wydać więcej - tłumaczy Maciej
Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Odśnieżanie polega na spychaniu lub wyrzucaniu zalegającego
śniegu poza obrys jezdni. Z kolei
uszorstnianie, zwane również
posypywaniem, to nic innego jak
pokrywanie nawierzchni jezdni
materiałem uszorstniającym w
celu zwiększenia przyczepności
opon pojazdów mechanicznych
do nawierzchni drogi.
2 464 834 m² - odśnieżonych
ulic w mieście
2 120 394 m² - odśnieżonych
ciągów pieszych
2 420 ton soli użyto do sypania
na ulice Świdnicy

foto: D. Gębala

Zima w natarciu, do kogo dzwonić
jeśli droga jest nieprzejezdna? W
Świdnicy mamy aż czterech zarządców dróg
Za odśnieżanie i właściwe utrzymanie dróg w naszym mieście odpowiadają cztery odrębne podmioty:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
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Odśnieżanie
a uszorstnianie?

kowskiego, Mennicka, Metalowców,
Miarki (wjazd), Mickiewicza, Mieszka
I, Miłego Dnia, Muzealna, Nadbrzeżna, Nauczycielska, Niecała, Odnowiciela, Ofiar Oświęcimskich, Okrężna,
Okulickiego, Paderewskiego, Pańska,
Parking Starostwo, Parking Urzędu
Miasta, Parking USC, Parkowa (od
Saperów do granicy ogródków działkowych), Pileckiego, Pionierów Ziemi
Świdnickiej, Plac Grunwaldzki, Plac
Jana Pawła II (w tym parking przed
Katedrą), Plac Kombatantów (jezdnia i miejsca postojowe), Plac Św.
Małgorzaty, Plac Piłsudskiego, Plater, Pobożnego, Podchorążych, Podmiejska, Pogodna, Polna Droga, Prądzyńskiego, Przedwiośnie, Przyjaźni,
Pułaskiego, Reja, Rolnicza, Równa,
Różana, Rycerska, Rynek, Rzeźnicza,
Saperów, Serbska, Sikorskiego (do
Pogodnej do Zamenhofa), Siostrzana,
Skłodowskiej-Curie,
Słobódzkiego,
Słowackiego, Słowiańska, Sowińskiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, Stalowa, Stęczyńskiego,
Strzegomska, Strzelińska, Sudecka,
Sybiraków, Szpitalna, Szymanowskiego, Śląska, Ślężańska, Śmiałego,
Środkowa, Teatralna, Tołstoja, Traugutta, Trybunalska, Trzeboszańska,
Ułańska, Waryńskiego, Webera, Wesoła, Westerplatte (od Placu Wolności do Bystrzyckiej), Willowa, Witosa,
Wodna, Wokulskiego, Wrocławska
(od Łącznej do Szarych Szeregów),
Wróblewskiego, Wrzosowa, Wschodnia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego,
Zacisze, Zamkowa, Ząbka, Zielona,
Zmorskiego, Zwierzyniecka, Zygmuntowska, Żeromskiego.
DG

W Świdnicy pracuje 11 specjalnych pojazdów odpowiedzialnych za odśnieżanie ulic

Wrocławiu, Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu oraz Farma Miejska.
2 drogi krajowe: (DK5 na odcinku od węzła Kostomłoty do Bolkowa,
DK34 od Świebodzic do Dobromierza,
DK35 od granic Wałbrzycha do Gniechowic) podlegają utrzymaniu przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad we Wrocławiu. tel. 74 841
03 65.
2 drogi wojewódzkie: ul. Wałbrzyska, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Wrocławska od pl. Wolności do Łącznej, ul. Łączna, ul. Przemysłowa, ul. Kopernika od Przemysłowej
do Towarowej, ul. Towarowa, ul. Westerplatte od Towarowej – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
– tel. 71 39 17 196.
2 drogi powiatowe: ul. Kochanowskiego, ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte od Bystrzyckiej do Towarowej

– Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego – tel. 74 66 22 920 wewnętrzny.
25
2 drogi gminne w Świdnicy –
Farma Miejska – tel. 74 851 39 88.
Lista ulic objętych zimowym
utrzymaniem przez Urząd Miejski:
1 Maja, Aleja Brzozowa, Akacjowa,
Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bobrzańska, Boczna, Boduena (wjazd
od Wałbrzyskiej), Bohaterów Getta,
Bracka, Brodatego, Budowlana, Chopina, Chrobrego, Daleka, Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, Długosza,
Drzymały, Dworcowa + Plac przed
Dworcem PKP, Fieldorfa, Franciszkańska, Galla Anonima (dojazd do
Szkoły Podstawowej i żłobka), Garbarska,
Gdyńska,
Głowackiego,
Główna, Grodzka, Grota-Roweckiego, Hetmańska, Husarska – do Kosynierów, Inwalidów Wojennych, Inżynierska, Jadwigi Śląskiej, Jagiellońska, Jagienki, Jałowcowa, Jana Riedla,
Jarzębinowa, Jasińskiego, Jodłowa,
Kazimierza Wielkiego, Kątna, Kilińskiego, Kliczkowska (od Wrocławskiej
do Kopernika), Kliczkowska (od Kopernika do Okrężnej), Klonowa, Kolberga, Kolejowa – Centrum Przesiadkowe, Kolejowa – główny przebieg,
Kołłątaja, Komorowskiego, Komunalna (Aleja Colgate), Komunardów, Konopnickiej, Kopernika (tylko gminna),
Korczaka, Kosynierów, Kościelna,
Kościuszki, Kotlarska, Kraszewskiego, Kraszowicka (od Bystrzyckiej do
Przyjaźni), Kraszowicka (od Przyjaźni
do Torowej), Kraszowicka (od Torowej do Bystrzyckiej), Krzywoustego,
Księcia Bolka Świdnickiego, Księżnej Agnieszki, Kunic, Kusocińskiego,
Krzywickiego-Lompy, Langiewicza,
Lelewela, Leśna, Łokietka, Łukasińskiego, Łużycka, Mała, Marcin-

10-dniowa prognoza
pogody dla Świdnicy
Piątek 12 lutego

-7°C

Sobota 13 lutego

-4°C

Niedziela 14 lutego

-2°C

Poniedziałek 15 lutego

-3°C

Wtorek 16 lutego

-4°C

Środa 17 lutego

-10°C

Czwartek 18 lutego

-10°C

Piątek 19 lutego

-5 °C

Sobota 20 lutego

-3 °C

Niedziela 21 lutego

-2 °C

Akcja Nazywam się Miliard rokrocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem

się do niej kobiety z kolejnych krajów,
miast i wsi, poruszając takie tematy
jak: przemoc ekonomiczna, przemoc
na tle rasowym, nadużycia ze względu
na płeć, przemoc spowodowaną przez
wojny, korupcję czy instytucje. Każdy
kraj czy miejscowość wybierała i dodawała kolejne formy problemów, które
były dla lokalnej społeczności najważniejsze. Akcja One Bilion Rising to nie
tylko taniec przeciwko przemocy. To
wiele zagadnień, które na równi głoszone są wraz ze sprzeciwem wobec
nękania kobiet. Przemoc to nie tylko
ataki fizyczne, to również trudności
w egzekwowaniu alimentów czy też
zależność finansowa. Dręczenie to
także po rozstaniu dorosłych utrud-

codzienna
porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

reklama

Daniel Gębala

reklama

Po raz kolejny świdniczanki dołączą do wyjątkowej, międzynarodowej inicjatywy społecznej i wspólnie
zatańczą przeciwko przemocy wobec
kobiet! Co roku na całym świecie odbywa się akcja „One Billion Rising”,
której polska edycja to „Nazywam
się Miliard”. W tym roku obędzie się
pod nowym hasłem: „Bunt Miliarda”.
Symboliczny happening zaplanowano w Walentynki 14 lutego! W tym
roku uczestnicy akcji zatańczą do
piosenki Break the Chain.
14 lutego 2013 roku po raz pierwszy kobiety na całym świecie wspólnie protestowały przeciwko przemocy
seksualnej i fizycznej. W ciągu czterech lat akcja rozwijała się, przyłączały

reklama

nianie kontaktów z dzieckiem. –To już
tradycja, że tańczymy nasz taniec 14
lutego, który jest symbolem sprzeciwu
wobec przemocy dotyczącej kobiet. Po
strajkach kobiet, inicjowanych przez
świdnicką młodzież, liczymy na wasze
uczestnictwo w naszej akcji. Spotykamy
się w samo południe – zapowiada koordynatorka akcji Violetta Mazurek.
- Pandemia Covid-19 błyskawicznie
wydobyła na powierzchnię wszystko,
co niszczycielskie w neoliberalizmie,
kapitalizmie, rasizmie, faszyzmie i patriarchacie, ujawniając brutalny i zepsuty system, który jest nam narzucany już o wiele za długo. Każdego dnia
widzimy, że umierają przede wszystkim
ci, którzy zawsze byli wykorzystywani,
uciskani, marginalizowani i dyskryminowani ze względu na rasę, płeć, klasę, kastę. Na całym świecie większość
osób pracujących na pierwszej linii w
służbie zdrowia, pomocy społecznej, w
gospodarstwach domowych i rolnych,
to kobiety. Podobnie jak Ziemia, są najmniej cenione i chronione. Buntujmy
się, dla kobiet, które wykonują niezbędną pracę, by były doceniane, chronione
i zajmowały wyższą pozycję społeczną. Buntujmy się dla Ziemi, która jest
najniezbędniejsza dla wszelkiego życia.
Buntujmy się, by kobiety po gwałcie
czy innych formach przemocy dostały
wsparcie, pomoc ze strony państwa i
społeczeństwa. Buntujmy się przeciwko
krzywdzącym mitom na temat kobiet
po gwałcie – zachęca fundacja Feminoteka, która koordynuje akcję w Polsce.

reklama

foto: D. Gębala

Bunt Miliarda w Walentynki.
Świdniczanki zatańczą
przeciwko przemocy

aktualności
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Łatwiej pozbędziesz się
elektrośmieci
Stary telewizor, zużyte baterie, mały sprzęt AGD – co zrobić z tymi urządzeniami, gdy
przestaną działać? Siedem charakterystycznych czerwonych pojemników na zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny stanęło w różnych lokalizacjach Świdnicy. To efekt współpracy
miasta z firmą MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko.
Pozbycie się zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego bywa
sporym problemem. W Świdnicy od
teraz jest to znacznie prostsze. Firma
MB Recycling oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko wstawiły nieodpłatnie na terenie miasta siedem specjalistycznych pojemników na odpady
elektryczne i elektroniczne. Udział
w projekcie oznacza w praktyce bezproblemową i bezkosztową utylizację
elektrycznych odpadów dla wszystkich świdniczan. – Nawiązanie współpracy z firmą MB Recycling umożliwi
mieszkańcom łatwiejsze wyzbywanie
się sprzętu małogabarytowego, a dzięki
Fundacji „Odzyskaj Środowisko” będziemy prowadzić akcje ekologiczne,

które na pewno wzbogacą dotychczasową ofertę dla świdniczan – tłumaczy
Krystian Werecki, dyrektor Wydziału
Gospodarki Opadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Gdzie znajdziemy pojemniki?
▪ ul. Spółdzielcza (Śródmieście)
- parking
▪ ul. Dworcowa przy siedzibie Straży
Miejskiej
▪ ul. M.Kopernika/ P. Skargi
(Zarzecze)- parking
▪ ul. Śląska - parking przy Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji
▪ ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu
Delikatesy Centrum

▪ ul. I. Prądzyńskiego (Os. Młodych)
- przy placu zabaw
▪ ul. H. Pobożnego (Os. Zawiszów)
- boks przy przystanku autobusowym

Co możemy umieszczać
w pojemnikach?
2 Sprzęt małogabarytowy, którego
żaden z zewnętrznych wymiarów nie
przekracza 50 cm
Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy
oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe,
sprzęt wentylujący, żelazka, tostery,
noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji
włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki

radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo,
sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne,
sprzęt do odtwarzania dźwięku lub
obrazu, elektryczne lub elektroniczne
zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, sprzęt do nurkowania,
biegania, wiosłowania itd., czujniki
dymu, regulatory ciepła, termostaty,
małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe
wyroby medyczne, małogabarytowe
przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały
sprzęt ze zintegrowanymi panelami
fotowoltaicznymi
2 Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego
żaden z zewnętrznych wymiarów nie
przekracza 50 cm
Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery
osobiste, drukarki, telefony.
2 Zużyte baterie i akumulatory
Daniel Gębala

foto: D. Gębala
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Remont basenu coraz bliżej!

Dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla
dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżalnie – to tylko część
atrakcji, które zaplanowano w ramach modernizacji
kompleksu basenów letnich w Świdnicy

wizualizacja: ASPA Pracownia Architektoniczna we Wrocławiu

Trzy oferty wpłynęły w związku
z ogłoszonym przez miasto Świdnica
przetargiem na przebudowę basenu
letniego. Najniższa opiewa na ok. 30
milionów złotych brutto. Miasto na realizację inwestycji zarezerwowało 35
mln zł.
W tracie jawnej sesji otwarcia ofert,
w obecności przedstawicieli wykonawców, okazało się, że do zamawiającego
wpłynęły trzy oferty: konsorcjum firm
PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. AKVAHELP
METAL spol. s.r.o. – 32 986 140 zł; KARPAT BUD Sp. z o.o. – 35 178 000 zł; PPHU
TRANSCOM Sp. z o.o. – 30 497 850 zł.
Czwarty komplet dokumentów, przesłany przez konsorcjum firm ALSTAL
GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. sp. k. i
ALSTAL INVESTMENT Sp. z o.o. sp. k nie
jest ofertą złożoną na realizację przedmiotowej inwestycji. Teraz rozpocznie
się analiza złożonych dokumentów.
Rozstrzygnięcie przetargu planowane
jest wiosną. Przypomnijmy, że inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Jej zakres obejmie
opracowanie dokumentacji projektowej
oraz przebudowę kompleksu, czyli: budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz
z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego
placu zabaw, tarasów wraz z żaglami
solarnymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej, przebieralni,
budynku technologii basenowej wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną, małą architekturą

oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany
zostanie także demontaż, oczyszczenie
i ponowny montaż dwóch zabytkowych
rzeźb. Nowością na kąpielisku będzie
wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami zabawowymi
dla dzieci. Znajdą się tam m. in.: armatki
wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie jeżyków, liści czy
też muchomorów. Kolejną atrakcją dla
nieco starszych amatorów wodnych
kąpieli będzie 60-metrowa zjeżdżalnia

rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia
jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostaną w platformy dla osób
niepełnosprawnych, a wśród urządzeń
wodnych znajdą się m.in.: dzika rzeka,
kula generująca fale, gejzery powietrzne, ścieka pontonowa czy też przyrządy
do masażu. Dla szukających ochłody i
cienia przygotowane zostaną altany na
lekkiej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem materiałowym zsuwanym. Nie
zabraknie również przebieralni, siedzisk

i ławek. Po modernizacji lodowiska i stadionu remont basenu jest kolejną ważną
inwestycją dotyczącą unowocześnienia obiektów sportowych, którą miasto
zrealizuje. Co roku kąpielisko odwiedza
od 30 do 40 tysięcy osób. Kompleks basenów to prawie stuletni obiekt, który
wymaga przebudowy, aby dostosować
go do obecnie panujących standardów.
Basen będzie udostępniony mieszkańcom po przebudowie w 2023 roku.
oprac.

Grzybica
międzypalcowa
– jak rozpoznać
i leczyć?
Grzybica stóp uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. To zakażenie skóry powodowane przez
grzyby, głównie dermatofity, objawiające się
łuszczeniem i swędzeniem skóry, a także powstawaniem nadżerek, pęknięć i pęcherzy. Choroba
atakuje m.in. przestrzenie między palcami.

i biżuterii z kamieni szlachetnych

galeria-swidnicka.pl /

reklama

12-13 lutego

Przede wszystkim warto na basenie korzystać z klapek kąpielowych, za każdym razem używać czystych ręczników, a także unikać chodzenia
boso w miejscach takich jak akademiki, internaty,
hotele, fitness kluby. Po kąpieli należy bardzo
starannie osuszać stopy, szczególnie przestrzenie międzypalcowe. Wilgotny naskórek maceruje
się i przestaje pełnić funkcję ochronną – stanowi otwarte wrota dla zarodników. Wskazana jest
oczywiście codzienna zmiana skarpetek, najlepiej
by były one bawełniane. Najlepiej zrezygnować z
pożyczania przedmiotów, które mają kontakt ze
stopami – obuwia (także tzw. gościnne kapcie),
skarpetek, ręcznika, gąbek, pilniczków. Bardzo
ważny jest też wybór przewiewnego obuwia.
W ramach profilaktyki stosować można preparaty osuszające skórę i zmniejszające wydzielanie potu oraz wkładki do obuwia o takim działaniu.
Na wizytę można umówić się telefonicznie,
za pomocą Facebooka i Messengera.
Telefon kontaktowy:

603 381 381

Zapraszam na bezpłatne konsultacje

Świdnica, ul. Chrobrego 6
(parter, wejście w bramie)
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artykuł promocyjny

VIII GIEŁDA MINERAŁÓW

Bardziej niż inni narażone na tego typu infekcje są osoby pracujące w wilgotnych miejscach,
zwłaszcza jeśli noszą nieprzewiewne obuwie (np.
gumowe) lub skarpetki i pończochy z tworzywa
sztucznego. Częstsze występowanie grzybicy
międzypalcowej stóp odnotowuje się także wśród
chorych na cukrzycę oraz osób mających obniżoną odporność lub zaburzenia krążenia kończyn
dolnych. Także nadmierna potliwość predestynuje
do infekcji grzybiczych stóp.
Grzyb szczególnie dobrze rozwija się w miejscach, w których skóra jest zmacerowana (zawilgocona, rozmiękczona), co osłabia jej funkcję
bariery ochronnej. Sprzyja temu brak dostępu powietrza, wilgoć i ciepło. Najczęściej grzybica rozwija się między palcem IV i V.
Na skutek inwazji grzyba skóra nadmiernie
łuszczy się i pęka, tworząc nadżerki, czyli małe
ranki. Towarzyszą temu zazwyczaj przykre i uporczywe objawy takie jak świąd i pieczenie.
Co ważne, zmiany chorobowe nie muszą
rozwijać się symetrycznie na obu stopach. Infekcja może szerzyć się na część powierzchowną lub
grzbietową stopy lub paznokcie, co jest bardzo
niekorzystne ze względu na ich trudne i długotrwałe leczenie! Infekcja paznokci objawia się natomiast zmianą zabarwienia płytki paznokciowej
na kolor żółty lub zielonkawy, nadmierną łamliwością i rozwarstwieniami.
Wiadomo powszechnie, że zapobieganie jest
o wiele lepsze niż leczenie. Co więc można zrobić,
aby uniknąć grzybicy międzypalcowej?

aktualności

Wyjątkowy finał w wyjąt

140 wolontariuszy zbierających pieniądze na ulicach
miasta, licytacje online w profesjonalnym studio w teatrze,
a także porcja rajdowych emocji dzięki stowarzyszeniu G4
Sport Club. Za nami 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Bezprecedensowe wydarzenie zostało okraszone
nowym rekordem zebranych pieniędzy. Podczas tegorocznego finału udało się zebrać blisko 235 tysięcy złotych!
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tkowych okolicznościach!
Tegoroczna zbiórka poświęcona
była wsparciu oddziałów dziecięcej
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z powodu pandemii finał miał szczególny charakter,
a większość wydarzeń odbywała się
online. Fundacja WOŚP poinformowała, że deklarowana kwota na zakończenie finału to 127 495 626 zł.
Suma ta pobiła ubiegłoroczny wynik,
który był o ponad 12 mln zł mniejszy!
Swój wkład w ten sukces miał również połączony sztab Świdnicy oraz
gminy Marcinowice. – Mamy rekord!
Połączone siły Świdnicy i Marcinowic uzbierały deklarowaną rekordową kwotę 234.704,88 zł. Na ten sukces
pracowali wolontariusze kwestujący
na ulicach Świdnicy, gmina Marcinowice i ich aukcja w Strzelcach,
Świdnicka Moto Orkiestra, aukcje na
Allegro i online z desek teatru oraz
wpłaty do e-Skarbonek. Dziękujemy,
że byliście z nami. Siema! – informuje
Violetta Sobczak. Przypomnijmy, że
dotychczasowy rekord wynosił 232
866,83 zł i został ustanowiony podczas 28. finału WOŚP.
- Wrażenia, emocje, zjednoczenie
w szczytnej idei to naprawdę bezcenne! W imieniu sztabu #3677 Świdnica/gmina Marcinowice serdecznie
dziękuję darczyńcom i wolontariuszom, dzięki którym popłynął strumień miłości i pieniędzy. Ukłony dla

naszej „orkiestry terenowej” w gminie Marcinowice pod dowództwem
kapitana Dawida Sobczyka. Wielkie
dzięki dla pani prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej za wsparcie materialne i sceniczne. Podziękowania za
zaangażowanie i pomoc logistyczną
dla zastępcy prezydenta Szymona
Chojnowskiego. Niskie ukłony dla
dyrektora Jacka Piekunki i Wydziału
Promocji. Dziękuję zarządowi Galerii Świdnickiej za wspaniały dar na
licytację. Galeria co roku była naszym orkiestrowym centrum aukcyjno-eventowym, jednak w tym roku
ze względu na ograniczenia epidemiczne nie udało się zorganizować
imprezy w galerii. Zamknięte studio
orkiestrowe zorganizowaliśmy w
Świdnickim Ośrodku Kultury. Obsługę techniczno-informatyczną zapewnił niezawodny Michał Siedlecki
– Weber Group. Szaleństwo sceniczne zarządzane przez wspaniały team
w składzie: Viola Sobczak, Grzegorz
Godula, Misia Pamuła, Piotr Pamuła
przy wsparciu Dawida Michalskiego i wielu wspaniałych harcerek i
harcerzy z Hufca ZHP Świdnica. Ich
entuzjazm, radość i wielka energia
wraz ze szczodrością darczyńców
zaowocowały wspaniałym wynikiem
licytacji. Gorące podziękowania dla
artystów, którzy uświetnili swoimi
występami naszą transmisję. Dzię-

kuję Stowarzyszeniu G4 Sport Club
za fantastyczną VI Moto Orkiestrę,
która znowu zagrała naprawdę głośno i zasiliła sztab dużymi kwotami
(w tym roku to ponad 14 tysięcy). To
„orkiestra w orkiestrze”. Samodzielna, zgrana ekipa od lat wspierająca
WOŚP! Dziękuję braci harcerskiej
z hufca ZHP Świdnica, która niezawodnie wspiera nas przy liczeniu
pieniędzy, pakowaniu i opisywaniu
kopert z pieniędzmi. Wolontariuszy
karmili: Zakłady Przemysłu Cukier-

niczego Śnieżka-Invest Sp. z o.o. w
Świebodzicach, Lech Bokszczanin –
catering dla wolontariuszy. Wielkie
dzięki! Dziękuję całej ekipie Świdnickiego Ośrodka Kultury za wszelką
pomoc w sprawnej organizacji sztabu, przygotowaniu i przeprowadzeniu 29. Finału WOŚP w Świdnicy –
opowiada szef świdnickiego sztabu,
Mariusz Kozłowski.
DG
Foto: Daniel Gębala i Wiktor Bąkiewicz
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Przebudowa A4 szansą dla Świdnicy?

Prezydenci ośmiu dolnośląskich miast podpisali
petycję w sprawie przebiegu autostrady
Budowa nowego korytarza autostrady A4 na odcinku Kostomłoty–Wrocław (od planowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów), utrzymanie statusu drogi ekspresowej
dla dotychczasowej trasy A4 na tym odcinku przy jednoczesnym zaplanowaniu i budowie
łącznika Aglomeracji Wałbrzyskiej z węzłem S3 w Bolkowie i łącznika DW 382 z węzłem
Świdnica na S5 – to główne postulaty dolnośląskich samorządowców, którzy 27 stycznia
podpisali w tej sprawie petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
tuje GDDKiA. Tzw. kombinacja IV zakłada przebudowę (po starym śladzie)
autostrady A4 na odcinku Krzyżowa
– Kostomłoty oraz budowę nowego
odcinka A4 od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów. W stanowisku pre-

zydentów dolnośląskich miast zakłada
się w ramach poprowadzenia nowej
drogi ekspresowej S5 m.in. także zaprojektowanie i realizację krótkiego
łącznika od przyszłego węzła Świdnica
na drodze S5, który obejściem Świdni-

Prezydenci ośmiu dolnośląskich miast popierają jedną z dwóch propozycji przebiegu A4, które obecnie konsultuje GDDKiA

foto: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Prezydenci ośmiu dolnośląskich
miast (Wrocławia, Świdnicy, Wałbrzycha, Bolesławca, Jeleniej Góry,
Legnicy, Głogowa i Lubina) popierają
tym samym jedną z dwóch propozycji
przebiegu A4, które obecnie konsul-

cy, połączy drogę S5 z drogą DW– Na
odcinku A4 Kostomłoty – Wrocław w
latach 2014-2020 doszło do ponad 7,5
tysiąca zdarzeń – 7 tys. 238 kolizji i 318
wypadków – średnio to około trzy zdarzenia dziennie. Obecna A4 przez brak
pasa awaryjnego czy wystarczającej
liczby Miejsc Obsługi Podróżnych nie
jest dostosowana do standardów autostradowych, a nowy korytarz to mniejsze przenikanie ruchów regionalnych
z ruchami dalekimi w skali kraju i
Europy – argumentuje Jacek Sutryk,
prezydent Wrocławia. – Planowanie
przebiegu nowych dróg ekspresowych i
autostrady A4 ma olbrzymie znaczenie
dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Dolnego Śląska. Jest niezwykle istotne,
aby przy pracach nad wyznaczeniem
przebiegu tych dróg brać pod uwagę nie
tylko argument finansowy, ale przede
wszystkim skutki dla dalszego rozwoju
naszego województwa – dodaje inicjator petycji do GDDKiA prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej. – Wybór
Kombinacji IV przebiegu A4 i S5 łączy –
w zasięgu oddziaływania tych dróg do
50 km – wszystkie rdzenie wspomnianych obszarów funkcjonalnych. Przyjęcie do dalszych prac i w konsekwencji
realizacja wg Kombinacji IV ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju całego
Dolnego Śląska – twierdzi prezydent
Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska.
Realizacja Kombinacji IV, czyli poprowadzenie autostrady A4 w nowym korytarzu, przy jednoczesnym zaplanowaniu i budowie łącznika Aglomeracji
Wałbrzyskiej z węzłem S3 w Bolkowie,
łącznika DW 382 z węzłem Świdnica
na S5, stworzyłoby nowe możliwości
planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego południa Dolnego Śląska i przyczyniłoby się do znaczącego ożywienia gospodarczego obszaru
Sudetów i jego przedgórza.
Oprac.

Park Młodzieżowy jest kolejnym
zielonym miejscem Świdnicy, poddawanym gruntowej modernizacji.
Remontu doczeka się także historyczna altana, przez mieszkańców
nazywana „wieżyczką”. Powstał już
projekt odbudowy. Jego autorem
jest Autorskie Biuro Projektów „A”
S.C. Anna Baran Witold Baran.
Przypomnijmy,
że
Świdnica
otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7 milionów 171
tysięcy złotych. Będzie to już kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie
Różanym, Parku Centralnym i Parku
Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinanso-
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wanie pochodzić będzie z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt
rewitalizacji to ponad 9 milionów
248 tysięcy złotych. Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli około 11
hektarów.
W II etapie remontu odbudowana zostanie historyczna altana wraz
z towarzyszącą infrastrukturą. Koszt
tego etapu szacowany jest wstępnie
na 3 mln zł, a wykonanie nastąpi w
2022 roku. Powstał już projekt odbudowy wieżyczki. Jego autorem jest
Autorskie Biuro Projektów „A” S.C.
Anna Baran Witold Baran.
DG

Wstępny koszt remontu historycznej altany szacuje się na 3 mln zł

foto: Autorskie Biuro Projektów „A” S.C. Anna Baran Witold Baran

Historyczna altana odzyska
dawny blask!

aktualności

Muzeum Dawnego
Kupiectwa czeka
na turystów
Obecnie panujące zasady w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy:
▪ limit odwiedzających – 1 osoba na 15
m2
▪ wejście do muzeum wyłącznie w maseczkach zasłaniających usta i nos
▪ zachowanie dystansu pomiędzy osobami, minimum 2 metry,
▪ dezynfekcja rąk przy wejściu do obiektu,
▪ czas zwiedzania: od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, a
w sobotę i niedzielę od 11:00 do 17:00.
Daniel Gębala

foto: MPK Świdnica

Turyści indywidualni, z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych,
ponownie mogą odwiedzać Muzeum
Dawnego Kupiectwa. To efekt poluzowania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.
Od 1 lutego muzea i galerie sztuki
mogły rozpocząć funkcjonowanie w
ścisłym rygorze sanitarnym, uwzględniającym 1 osobę na 15 m2. Do odwołania pozostaje zawieszona możliwość
zwiedzania grupowego oraz organizowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych z udziałem grup.

Panie mają moc!
Kolejna kobieta za kierownicą
świdnickich autobusów!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy z dumą
poinformowało, że skład kierowców
zasiliła druga kobieta! Od teraz na
trasie będziemy mogli spotkać także panią Karolinę.
Jak informuje MPK Świdnica,
pani Karolina posiada duże do-

świadczenie ”za kółkiem” zdobyte
w prywatnej firmie przewozowej.
Nowy kierowca świetnie radzi sobie
na ulicach naszego miasta. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie skład
świdnickich kierowców zasiliła również pani Dorota.
Daniel Gębala

W zabytkowej Sali Rajców można zobaczyć makietę siedemnastowiecznej Świdnicy

Świdnicki MOPS
pomaga seniorom
może dotyczyć innych potrzeb, które
wiązałyby się z wyjściem z domu. Aby
uzyskać wsparcie należy zadzwonić
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 723 423 264
(od poniedziałku do piątku od godz.
8.00 do godz. 14.30) lub pod nr ogólnopolskiej infolinii: 22 505 11 11 (od poniedziałku do niedzieli od godz. 8.00
do godz. 21.00). Ze zgłaszającą się osobą skontaktuje się pracownik ośrodka,
z którym ustalony zostanie zakres i
formy pomocy.
Daniel Gębala

reklama

Realizacja rządowego programu
„Wspieraj Seniora” na rzecz świdnickich seniorów została przedłużona
na I kwartał tego roku. Organizatorzy
zapraszają osoby powyżej 70. roku
życia, które chcą ograniczyć wychodzenie z domu, a potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach do
skorzystania z pomocy wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Pomoc polega w szczególności
na zrobieniu zakupów, wykupieniu
leków, dostarczeniu obiadów, ale też

reklama

foto: D. Gębala

MPK Świdnica coraz odważniej stawia na kobiety za kierownicą
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aktualności

W wyniku przeprowadzonego
otwartego konkursu ofert Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Mieszko” Sp. z o.o. w Świdnicy przy
ul. Mieszka I 10 został w tym roku
wybrany na realizatora programu
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica. Programem szczepień objęte
są dziewczynki z rocznika 2007 zamieszkałe na terenie miasta.
W tym roku Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Mieszko” Sp. z o.o.
w Świdnicy przeprowadzi akcje edukacyjno-informacyjne dla dziewczynek i
chłopców z rocznika 2007 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Łącznie
obejmą nimi prawie 1000 osób. Planuje
się zaszczepić 125 dziewczynek z tego
rocznika. Szczepienia będą wykonane zgodnie z obowiązującą procedurą
(badania lekarskie, podanie dwóch lub
trzech dawek szczepionki). W tym roku
na realizację zadania przeznaczonych
zostało 101 tys. 160 zł. Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki, na który składa
się cena szczepionki (3 dawki) oraz opłata akcji promocyjno-edukacyjnej, szacowany jest na poziomie ok. 810 zł.

Szczepienia odbywają się w terminach uzgodnionych z Przychodnią
Mieszko w Świdnicy, po wcześniejszym umówieniu pod numerami telefonów 785-21-56-21 lub 74-856-87-87.
- Warunkiem skorzystania z darmowego szczepienia jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
Zachęcam więc serdecznie państwa do
wzięcia udziału w prelekcjach dotyczących profilaktyki zakażeń wirusem
HPV, które prowadzi wykwalifikowany personel medyczny – mówi Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Szczepienie
przeciwko
HPV
dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u
nich raka szyjki macicy. Na pełny cykl
szczepienia składają się trzy podania
szczepionki. Do tej pory, dzięki realizacji programu, udało się w Świdnicy
zaszczepić ponad 330 dziewczynek. Z
zajęć edukacyjnych skorzystało około 1 tys. 600 osób. Zakres poruszanej
tematyki obejmuje m.in. podstawowe
informacje o drogach przenoszenia się
HPV, zmniejszeniu ryzyka zakażenia,
możliwych powikłaniach zakażenia,

Szczepienia będą się odbywać w terminach uzgodnionych z Przychodnią Mieszko w Świdnicy

profilaktyce, nowotworach związanych z HPV, jak również o korzyściach
wynikających ze szczepień. Na ten cel
miasto przeznaczyło 233 tys. 640 zł.
Rak szyjki macicy jest obecnie trzecim pod względem częstotliwości zachorowań nowotworem u kobiet na
świecie. Ponad 85% nowych przypadków dotyczy kobiet zamieszkałych w

Od 5 lutego w Galerii Fotografii
można obejrzeć wystawę „SUDECKA
VENUS”, która jest efektem spotkania
grupy fotografów z różnych krajów,
podejmujących tematykę aktu kobiecego. To pierwsza wystawa, którą w
ramach luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa otworzyła Galeria Fotografii w Świdnicy.
Organizatorami wernisażu są Robert
Rzepiński i Dariusz Sebastiański.
Niestety, ze względu na obostrzenia
sanitarne nie było uroczystego otwarcia z udziałem autorów zdjęć. SUDECKA VENUS to wystawa fotograficzna
aktu i portretu, która nawiązuje do postrzegania piękna ciała kobiecego oraz
sposobu postrzegania estetyki fotografii. – Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o
luzowaniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, postanowiliśmy
zorganizować wystawę fotograficzną.
Chciałbym bardzo podziękować pracow-

foto: J. Cader

SUDECKA VENUS – wystawa fotograficzna
aktu i portretu już otwarta

Niestety, ze względu na obostrzenia sanitarne nie było uroczystego otwarcia z udziałem autorów zdjęć.

nikom Świdnickiego Ośrodka Kultury
oraz władzom miasta, którzy udostępnili nam przestrzeń w Galerii Świdnicy.
Dziękuję również właścicielom Pałacu w
Roztoce za umożliwienie organizacji pleneru w tym obiekcie. Każdy z państwa,
kto jest zainteresowany może przyjść i

obejrzeć zdjęcia. Mam nadzieję, że docenią państwo trud, który włożyliśmy
w wykonanie zdjęć i w to, aby wernisaż
mógł się w ogóle odbyć. Miasto Świdnica
od zawsze jest przyjazne wszelkim, oryginalnym inicjatywom. Serdecznie zapraszam do oglądania wystawy – mówi

foto: D. Gębala

NZOZ „Mieszko” realizatorem miejskiego
programu szczepień przeciw HPV

krajach rozwijających się, z czego ponad
54 tysiące zarejestrowano w Europie
w 2009 roku. Rak ten był wówczas na
5. miejscu pod względem liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet
w Europie. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i
umieralności na starym kontynencie.
Oprac.

Dariusz Sebastiański – współorganizator wystawy.
Wystawę można podziwiać od 5 lutego do 19 litego 2021 r. w Galerii Fotografii w Świdnicy. Spotkanie fotografów z
modelkami odbyło się pod koniec sierpnia 2020 r. w ramach Łysych Plenerów
partii, części pierwszej w Pałacu w Roztoce, w okolicy Strzegomia. W plenerze
uczestniczyło 16 osób fotografujących
oraz 8 modelek. – Wystawa SUDECKA
VENUS nawiązuje do świdnickiej historii
aktu – w latach 80. w Świdnicy odbywały
się wystawy jednej z największych imprez
fotografii aktowych, organizowanych
przez Andrzeja Protasiuka, który swoją wrodzoną charyzmą doprowadzał do
powstawania wyjątkowych wernisaży w
ówczesnych latach. Wystawa jest nawiązaniem do czasów i przestrzeni tamtych
lat. Fotografie były wykonywane w Pałacu
w Roztoce, w pięknej historycznej przestrzeni architektury nie tylko samego budynku, ale także 6-hektarowego ogrodu,
to wszystko można zobaczyć na fotografiach – informują organizatorzy wernisażu. Wystawa przeznaczona jest dla osób
pełnoletnich.
J. Cader

foto: KPP Świdnica

Twój dzielnicowy.
Do kogo zwrócić się o pomoc?
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt
z mieszkańcami swoich rejonów, rozpoznają ich potrzeby czy
oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego jak i publicznego. Oddelegowani funkcjonariusze pomagają diagnozować lokalne problemy, ustalają ich
przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Do kogo zgłosić się o pomoc w
Twoim rejonie zamieszkania?

Starszy dzielnicowy,
asp. szt. Grzegorz Grzelak
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starszy dzielnicowy, asp. szt. Grzegorz Grzelak
nr tel: 47 87 553 02, tel. kom. 797 306 425

e-mail: dzielnicowy.3@swidnica.wr.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 15
Rejon służbowy - Świdnica, ul.: 1-go Maja, Esperantystów, Folwarczna, Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Kanonierska, Kosynierów, Kościelna, Kręta, Księżnej Agnieszki, Licznikowa, Łączna,
Łukasińskiego Waleriana, Park Saperów, Park Ułanów, Park Wrocławski, Parkowa, Pileckiego, Plac Pokoju, Podchorążych, Saperów, Sienna, Ułańska, Wesoła, Wrocławska (numery parzyste: 1864, numery nieparzyste: 11-67).
DG

kultura

Twórcy Antologii „Drugie piętro”
na planie filmowym

Nabór na
warsztaty
pisarskie

Kolejny tom antologii twórców
świdnickich warsztatów pisarskich
„Drugie piętro” ukazał się pod koniec
2020 jako zwieńczenie całorocznych
spotkań. Jak zaznaczyła we wstępie
prowadząca warsztaty Barbara Elmanowska: - Zgromadzone w tomie prace
powstały w trudnym okresie, bo roku
2020, dotkniętym m.in. epidemią koronawirusa. Niewiele czasu spędziliśmy
wspólnie, przy jednym warsztatowym
stole. Rozmawialiśmy online przez
dzielący nas ekran. Próbowaliśmy zabaw literackich, jak laboratorium prozy, w ramach którego uczestnicy pisali
w literackiej sztafecie jedno opowiadanie. Został ogłoszony konkurs „Dołącz do antologii”. Te trudne warunki
naszego bycia w świecie w tym czasie
z pewnością osłabiły nas psychicznie,
lecz jednocześnie (być może to jedna z
przyczyn) wydały na świat, że się tak
górnolotnie wyrażę, znakomite teksty.
Gratuluję niniejszym moim warsztatowcom, wykonaliście kawał dobrej literackiej pracy. Już niebawem premiera, filmy pojawią się na stronie i mediach społecznościowych biblioteki.
Autorami tekstów są: Paweł Buczma,

foto: M. Wojciechowska

Zamiast spotkania promującego antologię, którego Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy nie może przeprowadzić w tradycyjnej formie, postawiono na film promocyjny. Na początku lutego każdy z autorów na chwilę wcielił się w aktora czytającego fragmenty swoich
tekstów.

Martyna Czerniec na planie filmowym

Martyna Czerniec, Igor Grudziński,
Tamara Hebes, Sylwia Krawiczyńska, MarBe, Justyna Nawrocka, Anna

Podhorodecka, Izabela Prypin, oraz
Grzegorz Woźny.
Oprac.

Lubisz pisać? Chcesz wydać książkę?
Startuje XIV Ogólnopolski Konkurs
na Autorską Książkę Literacką

foto: D. Gębala

Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana K. Norwida w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w 14. edycji
Ogólnopolskiego Konkursu na Au-

torską Książkę Literacką – Świdnica
2021.
Celem konkursu jest możliwość
profesjonalnego wydania zgłoszonej

Laureatem ubiegłorocznego konkursu został Tomasz Ososiński za książkę „Dom Andersena”.
Na zdjęciu nagrodę wręcza przewodniczący jury – Karol Maliszewski (z prawej).

do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie. Ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości
3 tys. zł. W konkursie mogą brać udział
osoby pełnoletnie. Swoje prace należy
podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Można nadsyłać wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs
autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej
(np. tomik, arkusz poetycki, powieść,
zbiór opowiadań itp.) w dowolnym
opracowaniu graficznym wykonanym
samodzielnie przez autora tekstu lub
z udziałem innych osób. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.
Projekty wraz z kartą zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca 2021 r. na
adres Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy z dopiskiem „KONKURS
– ŚWIDNICA 2021”. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagrody nastąpi
do końca 2021 roku. Regulamin i karta
zgłoszenia do pobrania na www.mbp.
swidnica.pl. Więcej szczegółów pod nr
tel. 74 640 09 46 lub sekretariat@mbp.
swidnica.pl

– ostatni
moment na
składanie prac
15 lutego mija termin składania próbek tekstów osób, które po
rozstrzygnięciu komisji zostaną
zaproszone do udziału w tegorocznej edycji warsztatów pisarskich
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy.
W 2021 roku warsztaty przyjmą
formę bardziej różnorodną, łączącą
doświadczenie życiowe z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc ciekawych, które mogą skłonić do tworzenia. Uczestnicy będą szukać inspiracji i realizować ją w wybranych
gatunkach. Będzie również miejsce
na zabawy literackie. Warsztaty
prowadzi Barbara Elmanowska.
Na uczestników czeka dwanaście
inspirujących spotkań, które zakończą się wydaniem III tomu Antologii Świdnickich Warsztatów
Pisarskich. Grupa warsztatowa zostanie wyłoniona w naborze. Chętni proszeni są o przesyłanie próbek
tekstów literackich do 15 lutego na
adres: sekretariat@mbp.swidnica.
pl.Temat przewodni i więcej szczegółów na stronie www.mbp.swidnica.pl lub pod nr. tel. 74 640 09 46.
Rozstrzygnięcie naboru i ogłoszenie listy warsztatowiczów – 19 lutego 2021.

codzienna
porcja
informacji
na

mojaswidnica.pl
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Setne urodziny
Anny Żurek
z Lutomi Dolnej
Perfumy Pani Walewska, dobry koniak i mielona kawa – to
sekret na długowieczność Anny
Żurek z Lutomii Dolnej, która 8
lutego świętowała setne urodziny.
W imieniu jubilatki życzenia od
premiera RP, wojewody dolnośląskiego i wójt gminy Świdnica, Teresy Mazurek odebrała jej córka
Stanisława.
Anna Żurek urodziła się w
Zawoi k/ Babiej Góry. Do Lutomi
przyjechała w 1946 roku. Razem
z mężem Henrykiem prowadziła
sklep spożywczy do 1956 r. W latach 1960-1972 pracowała w Dolnośląskich Zakładach Białoskórniczo-Rękawiczniczych „Renifer” w
Świdnicy. Pani Anna przez wiele
lat była członkinią Koła Gospodyń
Wiejskich w Lutomi. Przez lata
przeczytała wiele książek i haftowała, co sprawiało jej ogromną
radość. Wychowała cztery córki
i doczekała się 8 wnucząt i 8 prawnuków. Najmłodsza prawnuczka
ma zaledwie 2 latka, zatem różnica
wieku pomiędzy najmłodszą a najstarszą w rodzie pani Anny wynosi
98 lat. – Mielona kawa, mała dawka
koniaku i kosmetyki, które od dziesięcioleci pomagają podkreślić to,
co w kobietach najpiękniejsze, to
recepta na długowieczność naszej
mamy – mówi z uśmiechem córka
jubilatki, pani Stanisława.
Oprac.

Kolejny szlachetny gest
pani Janiny! 96-latka
z Milikowic wsparła WOŚP!

O pani Janinie Szelewskiej z Milikowic zrobiło się głośno w całej Polsce w zeszłym roku.
Wówczas 96-latka postanowiła wesprzeć medyków, szyjąc dla nich potrzebne maseczki. W
tym roku pani Janina postanowiła ponownie
pomóc innym! Wspaniała seniorka przekazała na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy własnoręcznie uszyty i wyhaftowany
fartuszek oraz ciepłe kapcie!
– Pamiętacie panią Janinę, 96-letnią mamę,
babcię i prababcię, która w marcu 2020 roku poruszona sytuacją pandemiczną postanowiła szyć
maseczki, by wspomóc medyków? Jej gest spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony
społeczeństwa. Przez panią prezydent Świdnicy
została okrzyknięta bohaterką miasta, a przez
widzów Dzień Dobry TVN została nagrodzona
kwietniową „Pozytywką”. Przez całe życie niosła
pomoc innym i na szyciu maseczek nie poprzestała. Na licytację dla WOŚP przekazujemy fartuszek
oraz kapcie, własnoręcznie uszyte i wyhaftowane
przez panią Janinę. Fartuszek dla pań w rozmiarze uniwersalnym, kapcie dla panów w rozmiarze około 42. Rzeczy są nowe, nigdy nieużywane,
przepełnione babciną miłością, dobrocią i chęcią pomocy drugiemu człowiekowi. – czytamy
w opisie licytacji na Allegro. Aukcja cieszyła się
ogromną popularnością. Ostatecznie fartuszek i
kapcie wylicytowano za 3 tys.
Daniel Gębala

Pani Janina to niezwykle ciepła i empatyczna osoba

foto: UG Świdnica

Uroczyste odsłonięcie
pamiątkowej tablicy

foto: Allegro

wieści z powiatu

W poniedziałek 1 lutego w Szkole Podstawowej w Marcinowicach
odbyła się uroczystość odsłonięcia
pamiątkowej tablicy, na której widnieje imię nadane szkole uchwałą
Rady Gminy Marcinowice - Lotników Polskich.
W spotkaniu uczestniczyli Stanisław Leń, wójt gminy Marcinowice,
dyrektor szkoły Beata Golczewska,
proboszcz parafii św. Wawrzyńca w
Śmiałowicach ks. Marcin Gęsikowski, przewodnicząca rady rodziców
Aleksandra Świgost oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość miała charakter
symboliczny i była zwieńczeniem
prac związanych z wyborem patrona szkoły. Oficjalne uroczystości z
udziałem całej społeczności szkolnej
planowane są w późniejszym terminie.

Anna Żurek jest ósmą mieszkanką w dotychczasowej historii gminy Świdnica,
która obchodzi setne urodziny

oprac.

Burmistrz Strzegomia otworzył ciepły azyl
dla bezdomnych
W związku z ujemnymi temperaturami i dużymi opadami śniegu,
burmistrz Zbigniew Suchyta postanowił przeznaczyć poczekalnię
PKS przy ul. Leśnej w Strzegomiu
na poczet osób bezdomnych. Dzięki
temu osoby w potrzebie mogą zna-
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leźć bezpieczne i ciepłe schronienie.
- Klucz do poczekalni można pobrać na komisariacie policji. W punkcie readaptacyjnym do dyspozycji są
gorące napoje. Dla każdego wystarczy ciepłych posiłków wydawanych

od poniedziałku do soboty w stołówce
charytatywnej przy parafii pw. św.
App. Piotra i Pawła w Strzegomiu,
którą w większości finansuje gmina.
Prośba do mieszkańców o przekazanie tej informacji oraz numerów telefonów, na które możecie państwo

zadzwonić z informacją o osobach,
które potrzebują zimowej pomocy.
Każdemu pomożemy - zaznacza burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Numery kontaktowe: 602 584 604
i 601 740 508.
DG

wieści z powiatu

Zbierają na auto dla
niepełnosprawnego kolegi.
Poprzednie spłonęło

foto: nadesłane

Rok temu nieszczęśliwy wypadek całkowicie odmienił jego życie.
W jednej chwili stał się osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku.
Dziś wytrwale i z determinacją walczy
o powrót do sprawności. Gdy miesiąc
temu spłonął jego samochód, przyjaciele ruszyli z pomocą. Uruchomili

Mateusz Szymański mimo trudnej sytuacji,
w której się znalazł, nie traci nadziei na lepsze jutro

zbiórkę, w której zbierają środki na
nowe auto dla Mateusza Szymańskiego z Jaworzyny Śląskiej.
Samochód spłonął w nocy z 18 na
19 stycznia ok godz. 22:30. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. - Samochód był przystosowany do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością.
Niestety, auto uległo rozległemu spaleniu i nie nadaje się do jakiejkolwiek
renowacji. Ten samochód nie był tylko zwykłym środkiem transportu, ale
przede wszystkim zapewniał mi niezależność – mówi poszkodowany, Mateusz Szymański.
Pojazd umożliwiał m.in. swobodne przemieszczanie się na rehabilitację, dzięki której Mateusz ma szansę
na powrót do sprawności. – Samochód
był w pełni sprawny i posiadał aktualne przeglądy, nie był awaryjny. Moim
zdaniem, było to podpalenie, ponieważ
źródło ognia znajdowało się na miejscu
przy szybie od strony pasażera, a nie
np. w silniku. Przez cały czas poszukuję informacji na temat zdarzenia. Może
akurat ktoś coś zauważył. Ostatni raz
przed pożarem byłem przy aucie po godzinie 20.00. Nie widziałem nic, co mogłoby mnie zaniepokoić – dodaje Mateusz Szymański. Koszt przystosowania
auta do prowadzenia go przez osoby z
niepełnosprawnością to około 3 tysięcy
złotych. Mateusz Szymański pomimo
tego, że porusza się na wózku inwalidzkim, chętnie pomagał innym, którzy
znaleźli się w podobnej sytuacji jak on

Wsparli
podopiecznych
Zespołu Szkół
w Bystrzycy
Górnej

sam. Przemierzał kilometry do Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie,
aby wspierać i motywować do działania
inne osoby.
Przyjaciele Mateusza Szymańskiego nie pozostali obojętni na sytuację, w
której znalazł się ich kolega. Zmobilizowali siły i postanowili zorganizować
internetową zbiórkę pieniędzy, z której
środki zostaną przeznaczone na zakup
samochodu - Nasz przyjaciel i kolega
kilka dni temu stracił swoje ulubione
Audi, przystosowane do prowadzenia
przez osobę z niepełnosprawnością. Z
niewyjaśnionych do tej pory przyczyn
auto zapaliło się pomimo tego, że kilkanaście godzin stało pod domem nieużywane. Mateusz 18 miesięcy temu uległ
wypadkowi - zawaliła się na niego ściana - rozległy uraz kręgosłupa spowodował, że nie może chodzić i przemieszcza
się na wózku inwalidzkim. Samochód
przystosowany do jego niepełnosprawności zapewniał możliwość samodzielnych dojazdów do lekarzy i na niezbędną rehabilitację. Jeśli uda się zebrać pieniądze na auto i zostaną jakieś środki,
zostaną one przeznaczone na wsparcie
rehabilitacji Mateusza, bo wciąż wierzymy, że uda mu się jeszcze iść przez
życie na własnych nogach. – informują przyjaciele Mateusza i założyciele
zbiórki.
Każdy, kto chciałby wesprzeć zbiórkę, może wpłacać środki poprzez portal
zrzutka.pl - https://zrzutka.pl/m595t3
Justyna Cader

Szczypiornistki ze Świebodzic
powołane do kadry Polski

foto: J. Cader

Ambitne, młode, waleczseniorki. W drużynie młodziczek
ne i piekielnie utalentowane
grają zawodniczki do 15. roku
zawodniczki MKS-u Victoria
życia, w seniorkach od 19. roku
Świebodzice mają na swoim
życia, ale młodsze dziewczyny
koncie kolejny sukces. Pięć
są już na tyle doświadczone i
podopiecznych trener Domimocne, że od września przejdą
niki Daszkiewicz – Kwadrans
do seniorek – dodaje Dominika
zostało powołanych do kadry
Daszkiewicz-Kwadrans.
Polski.
Kolejnym sporym sukceDo grona powołanych
sem, zarówno zawodniczek
szczypiornistek należą – MariMKS-u Victoria Świebodzice
ka Szulc, Justyna Adamczewjak i ich trenerki, jest wygrana
ska, Patrycja Barna, Jagoda
w 68 Plebiscycie Sportowym
Serafin i Martyna Szczepanik.
Gazety Wyborczej. Drużyna
Zawodniczki z rocznika 2006 Drużyna młodziczek pod wodzą Dominiki Daszkiewicz-Kwadrans MKS Victoria Świebodzice uzyjuż od 8 do 14 lutego będą się ma powody do zadowolenia. Nie tylko po raz drugi zdobyła mistrzo- skała wysokie miejsca w trzech
stwo Dolnego Śląska, ale też pięć zawodniczek otrzymało powołaszkolić w Centralnym Ośrodku nie do kadry narodowej.
kategoriach. Głosami czytelSportu – Ośrodku Przygotowań
ników drużyna Młodziczek
ska. – Powołania do kadry narodowej
Olimpijskich zlokalizowanym w Szczyr2006/2007 zdobyła 1. miejsce w katesą niewątpliwie indywidualnym sukceku. – Jestem bardzo dumna z dziewczyn,
gorii drużyna dekady. Trenerka klusem, który wynika z ciężkiej pracy moich
szczególnie że z naszej drużyny, Victoria
bu Dominika Daszkiewicz-Kwadrans
podopiecznych. Trenujemy razem trzeci
Świebodzice, do kadry narodowej zostauplasowała się na 3. miejscu wśród
sezon. Natomiast niewątpliwie jednym
ło powołanych aż pięć utalentowanych
trenerek dekady. Siódmą lokatę spoz największych sukcesów drużynowych
zawodniczek. To pierwszy raz w histośród najlepszych działaczy osiągnęła
dziewcząt jest to, że co roku zdobywamy
rii klubu. Nie pamiętam czasu, kiedy z
prezes klubu Agata Kalafut. – Laureaci
mistrzostwo Dolnego Śląska. Niestety,
naszego województwa powołano choćby
konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
w ubiegłym roku pandemia koronawidziesięć osób – mówi Dominika DaszEtap wojewódzki jest zakończony. Nasze
rusa uniemożliwiła nam czynny udział
kiewicz–Kwadrans, trener drużyny.
nagrody przeznaczymy na doposażenie
w centralnych meczach. Mam nadzieję,
Zawodniczki mają na swoim koncie
drużyny – informuje Dominika Daszże w tym roku będzie inaczej. Obecnie
wiele sukcesów m. in. drugi rok z rzękiewicz-Kwadrans.
prowadzę dwie drużyny – młodziczki i
du zdobyły mistrzostwo Dolnego ŚląJustyna Cader

Połączyła ich spontaniczna
chęć niesienia pomocy, którą zarazili wiele osób o dobrych sercach. Mieszkańcy Burkatowa zorganizowali charytatywną zbiórkę
dla młodzieży z Zespołu Szkół w
Bystrzycy Górnej. Efekty przeszły ich oczekiwania – zebrano
gry, puzzle, zestawy do tworzenia
lasu w słoiku, środki higieniczne,
słodycze i farby.
Pomysł zbiórki narodził się
w grudniu podczas objazdowych
Mikołajek w Burkatowie. Sołtys
Adam Prask wraz z mieszkańcami Burkatowa rozwozili prezenty.
Nie pominęli również młodzieży
z Zespołu Placówek w Bystrzycy
Górnej – To był mały spontaniczny gest, a wywołał tyle uśmiechu.
Dlatego też chcieliśmy wraz z Radą
Sołecką zrobić coś więcej dla tych
dzieciaków – mówi sołtys Burkatowa, Adam Prask.
Uruchomiono zbiórkę potrzebnych rzeczy. Do akcji pomocy szybko włączyli się mieszkańcy
różnych miejscowości. - Zbiórka
prowadzona była w trzech punktach
w Świdnicy i Burkatowie. Ogromnie się cieszę, ponieważ zebraliśmy
sporo najróżniejszych fantów, słodkości, gadżetów, gier, farb, środków
higienicznych i puzzli. Chciałbym
bardzo podziękować wszystkim
tym, którzy bezinteresownie zaangażowali się w zbiórkę – pani Monice Makowiec z firmy animacyjnej
Olivier, która przekazała przedmioty do stworzenia lasu w słoiku, firmie delta Tech s.c., Romanowi Kucowi z x-wakacje, Iwonie Górskiej z
firmy Mariwa oraz wielu osobom o
wielkim sercu, którzy wsparli naszą
zbiórkę. W akcję szczególnie mocno
zaangażowali się mieszkańcy Lubachowa oraz Grodziszcza. Ludzie są
naprawdę wspaniali i każdy dzielił
się tym, czym mógł. Informacja o
zbiórce bardzo szybko się rozniosła.
Pewien pan gospodarz dostarczył
kilkaset kilogramów ziemniaków
z własnej uprawy do Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej – mówi
Adam Prask. Prezenty zostały
przekazane 21 stycznia. - Uczniowie byli bardzo miło zaskoczeni całą
akcją, gry bardzo im się podobają,
wszystkie artykuły papiernicze są
przydatne. Wiele radości sprawiły
im słodycze. Dużą ,,furorę” zrobił las
w słoiku, przy okazji na tej podstawie przeprowadzono lekcje o zjawiskach fotosyntezy i oddychania
wewnątrzkomórkowego – dodaje
Dorota Pajęcka.
Justyna Cader

codzienna

porcja informacji
na
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Remis z IV-ligowcem

Trwa nabór
wniosków
na nagrody
dla sportowców
Świdnicki magistrat zaprasza
do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki
sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej za 2020 rok.

Dla świdniczan była to już czwarta
gra kontrolna. Dotychczas biało-zieloni zagrali z Orłem Lubawka (1:1), Stalą
Brzeg (3:1) i Śląskiem II Wrocław (0:1).
Polonia-Stal mecz z trzebniczanami
rozpoczęła od falstartu. Dekoncentracja oraz niewymuszone błędy własne
sprawiły, że goście szybko objęli dwubramkowe prowadzenie i gospodarze zostali zmuszeni do podkręcenia
tempa. Jeszcze przed przerwą bramkę
kontaktową zdobył Wojciech Szuba. Po
przerwie wyrównał Dorian Krakowski. Mimo optycznej przewagi i kilku
dogodnych sytuacji świdniczanie nie
zdołali przechylić szali zwycięstwa na
swoją stronę. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się remisem 2:2. Trener
Jarosław Pedryc po raz kolejny miał
okazję przetestować kilku nowych zawodników, którzy w najbliższym czasie
powinni podpisać umowy z klubem.
Przypomnijmy, że w połowie sezonu
Polonia-Stal Świdnica zajmuje ostatnie
miejsce w III lidze i na wiosnę czeka ją
niezwykle trudna walka o utrzymanie
na szczeblu makroregionalnym.
Polonia-Stal Świdnica –
Polonia Trzebnica 2:2 (1:2)

Zgodnie z uchwałą nr XIII/160/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady
Miejskiej w Świdnicy, mogą zostać
przyznane:
▪ nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników – mieszkańców Świdnicy lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego
w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,
▪ nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i podmiotach
prowadzących w innej formie
działalność sportową, mających
siedzibę na terenie Świdnicy,
▪ nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod
uwagę znaczenie tych osiągnięć
dla społeczności świdnickiej.
Wnioski o nagrody i wyróżnienia
dla trenerów i zawodników mogą
dotyczyć określonych osiągnięć
lub całokształtu działalności sportowej. Z wnioskiem o przyznanie
nagrody lub wyróżnienia mogą
wystąpić:
▪ macierzysty klub sportowy lub
podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową
▪ właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy
▪ komisja Rady Miejskiej w Świdnicy
właściwa do spraw sportu
▪ komórka organizacyjna Urzędu
Miejskiego w Świdnicy właściwa
do spraw sportu
▪ osoba zainteresowana

Daniel Gębala

Po raz kolejny swoje walory w ofensywie zaprezentował Dorian Krakowski

Wróciły do wygrywania

Siatkarki MKS IgnerHome Volley Świdnica wygrały na wyjeździe z
Energą MKS II Kalisz 3:1 i tym samym
przerwały serię trzech kolejnych porażek.
Pierwszego seta świdniczanki wygrały pewnie do 19. Druga partia to istne kuriozum! Podopieczne Wojciecha
Ząbka kompletnie straciły panowanie
nad przebiegiem boiskowej sytuacji,
czego efektem była porażka do 7! Na
szczęście klęska w drugim secie nie
wpłynęła negatywnie na świdniczanki,
które szybko pozbierały się, efektem
czego były wygrane w kolejnych setach
do 23 i 16. Dzięki temu IgnerHome Volley wygrał 3:1 i do Świdnicy przywiózł
arcyważny komplet punktów. Teraz
przed biało-zielonymi prestiżowe derby. Już 13 lutego w hali im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno dojdzie do rewanżu z
lokalnym rywalem z Wałbrzycha.

Wnioski należy składać w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
przy ul. Armii Krajowej 49, pokój 1a,
w terminie do 28 lutego. Formularze dostępne są na stronie sport.
swidnica.pl/nagrody-sportowe.

mojaswidnica.pl
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Zawodnicy Polonii-Stali Świdnica intensywnie przygotowujący się do rundy wiosennej
rozegrali czwarty test mecz. Podopieczni trenera Pedryca w sobotę 6 lutego zremisowali
na własnym z terenie z IV-ligową Polonią Trzebnica 2:2.

Energa MKS II Kalisz –
MKS IgnerHome Volley Świdnica 1:3
(19:25, 25:7, 23:25, 16:25)

Świdniczanki ponownie zagrały skutecznie w ataku

Tabela II ligi, grupa III:
1. Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki
2. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
3. UKS Jedynka Siewierz
4. MKS IgnerHome Volley Świdnica
5. UKS Sokół43 Katowice
6. Energa MKS II Kalisz
7. NTSK Nysa
8. MKS Dąbrowa Górnicza
9. Łaskovia Łask
10. MGLKS Sobieski Oława
11. #Volley Wrocław II

17
16
16
17
16
16
16
17
17
16
16

43
40
34
33
29
20
18
17
16
11
9

47:17
43:18
40:23
38:23
36:27
26:33
26:37
27:42
23:39
20:41
18:44

Komplet wyniki 18. kolejki, (30.01):
▪ Energa MKS II Kalisz – MKS IgnerHome Volley Świdnica 1:3
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
– MKS Dąbrowa Górnicza 3:0
▪ UKS Jedynka Siewierz – #Volley
Wrocław II 3:1
▪ Łaskovia Łask – Sokół43 Katowice 0:3
▪ Libero VIP Gwarant Aleksandrów
Łódzki – NTSK AZS Nysa 3:1
▪ MGLKS Sobieski Oława – pauza

Daniel Gębala

sport

Udany rewanż!
Wolsztyniak pokonany
Zemsta najlepiej smakuje na zimno. Przekonali się o tym szczypiorniści ŚKPR-u Świdnica, którzy z wysokiego C rozpoczęli rundę rewanżową w II lidze. Szare Wilki pokonały na
wyjeździe Wolsztyniaka Wolsztyn 33:31 (16:16) i tym samym zrewanżowały się rywalom za
porażkę na inaugurację sezonu.

Wolsztyniak Wolsztyn –
ŚKPR Świdnica 31:33 (16:16)
ŚKPR: Jabłoński, Mirga – Starosta 8,
Jankowski 7, Redko 6, K. Stadnik 4,
Chmiel 4, Etel 3,, Pęczar 1, Wojtala,
Wołodkiewicz, Król, Jaroszewicz

ŚKPR Świdnica wciąż zajmuje, wysokie 3. miejsce w tabeli II ligi

foto: D. Gębala

W tym sezonie tylko Zew Świebodzin i właśnie Wolsztyniak znalazł
patent na świdnicki zespół. Choćby z
tego powodu do wyjazdowego starcia
z tym drugim przeciwnikiem należało
podejść bardzo poważanie. Dodatkowo
ŚKPR miał swoje kłopoty. Na mecz mogło pojechać tylko dwóch bramkarzy.
Zabrakło kontuzjowanego Damiana
Olichwera oraz Rafała Wiszniowskiego, którego w Świdnicy zatrzymały
sprawy prywatne. W wyjściowym składzie między słupkami bramki pojawił
się Wojciech Jabłoński. Golkiper bardzo dobrze wszedł w mecz i po kilku
udanych interwencjach popartymi
skutecznymi atakami kolegów z pola,
po kwadransie ŚKPR odskoczył na
9:5. Świetnie w ofensywie spisywał się
zwłaszcza Mateusz Redko, który niemiłosiernie „objeżdżał” rywali i raz po
raz pakował piłkę do siatki. W końcówce pierwszej połowy wiatr w żagle złapali gospodarze. Napędziły ich błędy
świdniczan oraz kilka udanych interwencji bramkarza. W efekcie Wolsztyniak odrobił stratę czterech trafień i do

przerwy był remis 16:16. W drugiej połowie na parkiecie rozgorzała szalona
walka. Prowadzenie przechodziło z rąk
do rąk, ale częściej to ŚKPR musiał gonić wynik. W 47. minucie świdniczanie
nie wykorzystali faktu, że dwóch rywali
przebywało na karach i na tablicy pojawił się wynik 27:25 na korzyść Wolsztyniaka. Końcówka spotkania należała
jednak do Szarych Wilków. Nerwy zaczęły bardziej przeszkadzać przeciwnikom. Dwa razy po ich rzutach piłka trafiła w poprzeczkę, swoje odbił
też Jabłoński. Tymczasem po drugiej
strony parkietu nie mylili się Paweł
Starosta i Dawid Jankowski, którzy w
tych kluczowych momentach na swoje barki wzięli ciężar zdobywania goli.
Ostatecznie ŚKPR zwyciężył 33:31. –
Najważniejsze, że zdobyliśmy w Wolsztynie trzy punkty. To cieszy. W grze były
jednak błędy, zwłaszcza w ataku przydarzyło nam się ich zbyt dużo – ocenił
Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

14. kolejka (6–7.02)
▪ Wolsztyniak – ŚKPR Świdnica 31:33
(16:16)
▪ Trójka Nowa Sól – Sparta Oborniki
Wlkp. 34;27 (14:11)
▪ Żagiew Dzierżoniów – SPR Oleśnica
(sb. 19.30)
▪ Orlik Brzeg – Tęcza Kościan (nd. 12.00)
▪ Polonia Środa Wlkp. – Zew Świebodzin 26:31 (15:14)
▪ EUCO UKS Dziewiątka Legnica –
Spartakus Buk 26:26, k. 3:1
▪ OSiR Komprachcice – pauza

oprac.

Pewna wygrana
w Lubinie

Pawła Domaradzkiego w pierwszej
kolejce pokonali na własnym parkiecie
KS Basket Legnica. Tym razem biało-zieloni okazali się lepsi od sąsiada z
tabeli, SMK Lubin wygrywając pewnie,
różnicą aż 23 punktów.

Pozostałe wyniki 2. kolejki:
▪ SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra – Team-Plast KK Oleśnica
68:73
▪ WKK Wrocław – KKS Siechnice 78:81
▪ KS Basket Legnica – MKS Szczawno
Zdrój 76:73
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

SMK Lubin – IgnerHome Polonia
Świdnica 59:82 (26:35)

Do końca rundy mistrzowskiej pozostało jeszcze sześć serii gier

reklama

Kolejne przekonujące zwycięstwo odnieśli koszykarze IgnerHome Polonii Świdnica. Biało-zieloni w
drugim meczu grupy mistrzowskiej
III ligi, rozegranym w niedzielę 7 lutego pokonali na wyjeździe SMK Lubin 82:59.
Przypomnijmy, że do finałowej
ósemki zakwalifikowały się po cztery
najlepsze zespoły z dwóch grup. W
tabeli wliczone zostały punkty zdobyte w sezonie zasadniczym między
drużynami, które awansowały do finałowej ósemki. Świdniczanie zakończyli rundę zasadniczą z bilansem 8
zwycięstw i 6 porażek, co pozwoliło im zająć czwarte miejsce w tabeli,
premiowane awansem. Podopieczni
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ul. Długa 3, 58-100 Świdnica, tel. 884 811 878
www.goldhouse13.pl | Facebook-square GOLD-HOUSE-13
Pierwszy etap inwestycji, budynek
B2, dobiega właśnie końca. Od 30
stycznia 2021 r. można odbierać
klucze do mieszkań.
Na klientów czekają mieszkania
w stanie developerskim:
► mieszkania 2-pokojowe
- 46 m2, cena 254 tys. zł
brutto / w tym 1 mieszkanie
z ogródkiem o powierzchni
97m2/
► mieszkania 3-pokojowe
- 57,9 m2 - cena 314 tys. zł

się szkoła, przedszkole, sklepy,
punkty usługowe, zabytkowy
Kościół Pokoju.
Na parterze budynku B1
zlokalizowane będą lokale
usługowe.
Część mieszkalna budynku
znajduje się na piętrach 1, 2,
3 i 4. Do dyspozycji klientów
znajduje się szereg mieszkań 2,
3, 4-pokojowych o metrażu od
37,2m2 do 101,4m2.

W sprzedaży
gotowe
mieszkania
w Świdnicy przy
ul. 1 Maja 13.

Mieszkania są bezczynszowe,
wyposażone w ogrzewanie
Budynek oddzielony jest od ulicy,
miejskie podłogowe z MZEC, okna
co zapewnia spokój i przytulność.
energooszczędne 3-szybowe.
Balkony i tarasy usytuowane są
W mieszkaniach znajdują się balkony
od strony południowej,
i tarasy. Do wszystkich
dzięki czemu są
podciągnięty jest internet
nasłonecznione,
światłowodowy.
a mieszkania jasne.
Istnieje możliwość
dokupienia miejsca
Mieszkania
postojowego
zlokalizowane
naziemnego,
są w dogodnej
komórki
ta przy
sz
re
okolicy, w centrum
lokatorskiej lub
odbiorze kluczy.
miasta. W bliskim
miejsca w garażu
sąsiedztwie znajdują
podziemnym.
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